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Valamennyi ajánlattevő részére – az ajánlatkérő honlapján 

közzétéve 

Küldi:  

dr. Magyar Szabolcs 

Tel: +36/30/399-4765 

Fax: +36/1/457 80 41 

hc@szilioffice.hu  

 Budapest, 2016. július 13. 

 

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás I. 

 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint ajánlatkérő a „HungaroControl Zrt. 

létesítményeiben végzendő kertészeti, síkosság-mentesítési és egyéb munkák” tárgyában, a Kbt. 

Harmadik Része szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével indult nyílt közbeszerzési eljárást 

folytat le. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) 

bekezdés alapján érkezett ajánlattevői kérdésekre – figyelemmel arra, hogy a tájékoztatással ne sértse 

az ajánlattevők esélyegyenlőségét – a Kbt. 114. § (6) bekezdésével összhangban az alábbiakban adja 

meg a válaszokat: 

 

1. Hány db szobanövény ápolása a feladat? 

 

Válasz: a közösségi terekben lévő növények ápolása a feladat, ez ~ 30 db nagyméretű és az igazgatósági 

titkárságokon ~ 40 db növényt jelent (változó mennyiség, de összesen ~ 70 db nagyméretű kaspós virág). 

Az egyéb szobákban/helyiségekben lévő növények ápolása nem feladat. 

 

2. Az öntözőrendszerek hány zónából állnak, mekkora a gerincvezeték? 

 

Válasz: ANS II. épületnél: 3 zóna, míg az ANS III. épület melletti rendszer 14 zónából áll; a 

gerincvezeték hossza: ANS II. épületnél ~ 280 fm, az ANS III. épületnél ~ 160 fm 

 

3. Fűnyíró traktor, kéziszerszámok tárolására van-e a helyszínen lehetőség? 

 

Válasz: igen, a tárolás megoldható (méret, ill. mennyiség függvényében). 

 

4. A kerti bútorok téli tárolására Ajánlatkérő bocsát-e Vállalkozó rendelkezésére helyiséget, vagy 

a Vállalkozónak kell gondoskodnia róla? 

 

Válasz: Ajánlatkérő nem biztosít helyiséget, a Vállalkozónak kell gondoskodnia róla. 
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5. Az épületekhez hány m2 zöldterület ill. burkolt felület tartozik? 

 

Válasz: 

a. zöld felületek:  

~ 4.700 m2 fű 

~ 500 m2 fa, bokor 

b. egyéb: 1.017 m2 földterület – feladat: parlagfű irtás 

c. burkolt felület:  

~ 5.350 m2 (belső utak, járdák, parkolók) 

2.370 m2 területű, parkolás céljaira használt ingatlan, az ahhoz kapcsolódó árok és 

kerítés külső oldalai 

 

6. Jól értelmezzük, hogy a síkosságmentesítő anyag beszerzése Ajánlatkérő feladata? 

 

Válasz: Igen, Ajánlatkérő biztosítja, Vállalkozó időben történő jelzése alapján. 

 

Kérjük, hogy a fentiekben adott válaszokra az ajánlattétel során legyenek figyelemmel. 

 

 

 

dr. Magyar Szabolcs s.k. 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

az ajánlatkérő képviselője 

 


